B

M

H

HAVNEVESEN
OGOMLAND
BERGEN
OFBERGEN
PORT

juli 2016
Vår dato:01.
6
Emnekode.:EHAV-6300
Vår ref.:201621270-2
Eide
Saksbeh.:Silje
56 89 54
Telefon:55
E-post:silje.eide3@bergen.kommune.no
Deres ref.:

JUL2016

Samferdselsdepartementet
Kyst- og miljøavdelingen
Postboks 8010 Dep
0030 OSLO

Uttale av høring - spørsmål om tiltredelse
gjennomføring av konvensjonen i norsk rett

til vrakfjerningskonvensjonen

og

Vi viser til deres brev av 14.06.2016 vedrørende ovennevnte.
Bergen og Omland havnevesen (BOH) har fått delegert myndigheten som tilligger kommunen
etter Lov om havner og farvann (hfl.) av 17. april 2009 nr. 19,jf. § 10 fra Askøy, Austrheim,
Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden kommune.
Hfl. har som formål å legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig
bruk og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og
andre næringer.
Vurderin

av vrakf ernin skonvens'onen

Iht. spørsmålet om norsk tiltredelse til den internasjonale Nairobi-konvensjonen om flerning
av vrak (vrakfjerningskonvensjonen) og gjennomføring av konvensjonen i norsk rett.
Da vrakfjerningskonvensjonen har således bestemmelser om rettigheter og plikter for
myndighetene i forbindelse med vrakhåndtering etter konvensjonen artikkel 9 nr.6 og 7 viser
den vedlagte gjennomføringstabellen at dette faller inn under Lov om havner og farvann (hfl.)
av 17. april 2009 nr. 19,jf. §§ 35 og 36. Vi kan ikke se at gjennomføringen av konvensjonen i
norsk rett vil endre vårt ansvar knyttet til vrakhåndtering da hfl. §§ 35 og 36 gir hjemmel for
pålegging og f.jerningav vrak.
Iht. til utvidelsen av havne- og farvannsloven til å gjelde i økonomisk sone, fiskevernsonen
og fiskerisonen etc. kan vi ikke se at dette vil ha innvirkning for BOH som kun er ansvarlig
for kommunens sjøområde, jf. hfl. § 27, 1. ledd.
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På dette stadiet i gjennomføringen kan vi ikke se at vrakfjerningskonvensjonen vil komme i
konflikt med de interesser vi er satt til å ivareta.
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